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Velkommen til  

Leverandørkonferanse om store nullutslippsmaskiner  
 
Tid:   Fredag 13. mai 2022 kl. 09:00-13:30.   
Sted:   Thon Hotel Arena / NOVA Spektrum (tidl. Norges Varemesse), Lillestrøm  
Møterom:  Møterom Jan Mayen 1.  
 
Statens vegvesen inviterer, i samarbeid med Bane Nor, Nye Veier og Oslo kommune, til 
leverandørkonferanse om store nullutslippsmaskiner.   
 
Statens vegvesen har mål om å halvere klimagassutslippene fra anleggsvirksomheten mot 
2030. I regjeringens handlingsplan for fossilfri anleggsplass i transportsektoren er uttesting 
av fullskala piloter med nullutslippsmaskiner et viktig punkt. Regjeringen vil bruke krav i 
offentlige anskaffelser som virkemiddel for å redusere utslippene fra anleggsplassene. 
Statens vegvesen vurderer at det ikke er mulig å oppnå store nok utslippskutt med de 
maskinene som er på markedet i dag. Mindre forbedringer på dagens maskiner eller 
logistikktiltak vil ikke ta oss til målet, og biodrivstoff er ikke et tema på konferansen.  
 
Konferansen retter seg mot segmentet store anleggsmaskiner. Vi ser for oss at dette er 
maskiner som benyttes til bygging av vei, normalt tyngre enn 40 tonn, men utelukker ikke 
andre løsninger dersom de er egnet til å gjøre relevante arbeidsoperasjoner.   
 
Hensikten med konferansen er å invitere til dialog mellom oppdragsgiverne og bransjen om 
hvordan man kan realisere betydelige kutt i utslippene frem mot 2030. Vi ønsker korte, 
forberedte presentasjoner som en respons på denne utfordringen. Konferansen er åpen for 
alle leverandører som ønsker å delta. Andre målgrupper er bransjeforeninger, 
bedriftsnettverk, forsknings- og utviklingsmiljøer, interesseorganisasjoner, innkjøpere, mv.  
 
Leverandørkonferansen markerer starten på en markedsdialog med oppfølgende 1:1-møter 
med leverandører, der mulige konsepter presenteres nærmere.  
Kjell Inge Davik, direktør, Utbyggingsdivisjonen, Statens vegvesen (15 min) 
Konferansen holdes på norsk språk. Det åpnes for at leverandørpresentasjoner kan holdes 
på norsk/skandinavisk eller engelsk. Alle presentasjoner som vises sammenstilles og gjøres 
tilgjengelig som dokumentasjon, sammen med et kort møtereferat.   
 
Påmelding https://response.questback.com/statensvegvesen/Leveranorkonferanse 
Påmeldingsfrist: tirsdag 3. mai.  
Max. 3 personer pr bedrift/organisasjon. Vi forbeholder oss retten til å begrense deltakelsen 
ved stor interesse. Frist for innsendelse av presentasjoner: fredag 6. mai.  
 
Leverandørkonferansen arrangeres parallelt med messen «Vei og anlegg», som er Nordens 
største utstilling av maskiner, verktøy og tjenester til bygg og anlegg. Messen er gratis for 
besøkende. For nærmere informasjon og registrering, se https://veioganlegg.no/  
 
Kontaktpersoner for møtet:   
Faglig: Per Fjeldal, tlf (+47) 47 69 66 23, epost: pefjel@vegvesen.no 
Møteleder: Espen Martinsen, tlf (+47) 900 26 299, epost: espen@s-r.as  
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PROGRAM (foreløpig pr 16.3.2022):  
 
08:30 Kaffe og registrering  
  
09:00-10:00 
DEL 1: Innledning  

Velkommen. Hensikt med dagen. Espen Martinsen, møteleder  

 
Offentlige anskaffelser som virkemiddel for utvikling og implementering av ny teknologi.   
Kjell Inge Davik, direktør, Utbyggingsdivisjonen, Statens vegvesen (15 min)  
 
Innlegg fra Bane Nor om behovet for store nullutslippsmaskiner  
NN, Bane Nor (10 min)  
 
Nye Veiers behov for store nullutslippsmaskiner i kommende anskaffelser  
NN, Nye Veier AS (10 min)  
  
Behovet for store nullutslippsmaskiner med konkret case Fornebubanen  
NN, Oslo kommune (10 min)  
 
Informasjon om kommende, store anskaffelser.  
Oppfølging av fossilfrie anleggsplasser for fullt trykk på nullutslippsteknologi.   
Per Fjeldal, sjefsingeniør, Teknologi- og utvikling, Utbygging, Statens vegvesen (15 min) 
 

Kort pause. 
 
10:15-13:30 
DEL 2: Presentasjoner fra aktørene  

Hver deltakende bedrift/organisasjon presenterer seg på inntil 3 minutter med vekt på:  
- Hvem er du og hvor kommer du fra?  
- Deres bidrag til å realisere nullutslipp innen segmentet store anleggsmaskiner?  
- Andre viktige perspektiver rundt å realisere målet.  

(En 1-sides foil (pdf el. ppt) sendes inn i forkant og benyttes under presentasjonen).  
 
10:15-11:15 Leverandørpresentasjoner – grossister/produsenter m.fl.  
 
Ca. 11:15-12:00 Minglelunsj  
 
12:00 Leverandørpresentasjoner fortsetter – entreprenører, andre  
 
 
13:15 – 13:30  
Oppsummering og veien videre  

Kjell Inge Davik, direktør, Utbyggingsdivisjonen, Statens vegvesen  
 
13:30 Slutt  
 
(Messen «Vei og anlegg» er åpen til kl 18:00)  


